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OBSEG DEL
V letu 1999 se je Termoelektrarna Trbovlje odločila za posodobitev tehnološkega informacijskega sistema
(TIS). Posodobitev je obsegala namestitev nove SCADE in s tem prehod na sodobnejši operacijski sistem
Windows NT ter uvedbo računalniško podprtega sistema vzdrževanja. Do danes je v sistem CUBE SCADA
uspešno povezanih 13 procesnih računalnikov za nadzor postrojev (kotel, turbina in generator, 6 kV
stikališče, vodni izpihovalniki ...). V prihodnosti je predvideno postopno vključevanje dodatnih uporabnikov in
dodatnih tehnoloških enot v sistem CUBE.
Prav tako je bil leta 2000 nameščen računalniški program za vzdrževanje strojev in naprav CUBE MSS
(Maintenance Support System). Vsak element, naprava ali celoten postroj, ki je predmet vzdrževanja, je v
CUBE MSS predstavljen kot del drevesne strukture in je zapisan v tako imenovani kartici vzdrževanja. Za
vsak element so predvidene tri kartice – trije načini vzdrževanja: kurativno, periodično in preventivno
vzdrževanje. Glavna odlika programa CUBE MSS je on-line povezava s procesnimi podatki, kar daje dodatne
možnosti, še zlasti pri preventivnem vzdrževanju in analizah.
V Termoelektrarni Trbovlje so bila na področju vzdrževanja izvedena sledeča dela:
 pregled obstoječega sistema vzdrževanja,
 namestitev programske opreme CUBE MSS (10 uporabnikov),
 vnos podatkov o strojih in napravah v obliki drevesne strukture,
 izdelava dodatne dokumentacije po specifikaciji naročnika (Word dokumenti),

 uvajanje uporabnikov in
 uporaba programa za kurativno vzdrževanje.
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